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Övningar i Juridik 
Övningarna är tänkta att passa för de som tittat på filmen om nummerbyggnation i juridik 
som finns i Metadatabyrån. 
 
Följ anvisningarna i filmerna om nummerbyggnation, regler och anvisningar samt om  
tabell 1. Använd nummerbyggnationshjälpen vid all nummerbyggnation. Spara inte dessa 
övningsuppgifter! Spara och dela däremot med dig av andra nummer! OBS! om några av de 
koder som ska byggas redan finns färdigbyggda, så bygg dem ändå. 
 
Saknar ditt bibliotek inloggning? Maila till dewey@kb.se 
 
1. Arbetsrätten i Norge 

 
2. Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2010 

 
3. Svensk lagstiftning om miljöskydd 

 
4. Finsk straffrätt 

 
5. Svensk lagstiftning om brottsutredningar 

 
6. Europarätt – lagstiftning inom EU 

 
7. Bolagsrätt i EU 

 
  

https://metadatabyran.kb.se/klassifikation/ddk/kurser-och-utbildningsmaterial/utbildningsmaterial
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1. Arbetsrätt Norge  344.48101 
344.48101 
Arbetsrätt 344.01 
344.3-344.9  särskilda jurisdiktioner och geografiska områden 
Från T2 välj Norge T2--481 . Lägg sedan till område, dvs 01, genom att lägga till  344.3-
344.9:01-09 och sedan 344.01 
 
Arbetsrätt--Sverige finns och kan tjäna som ett mönster för arbetsrätt i andra länder. 
 

2. Skattelagstiftning : lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2010 
343.4850402632 
 
343.04 Skatterätt 
343.3-343.9 särskilda jurisdiktioner och geografiska områden. 
Välj. Sverige 485 från tabell 2 
Lägg till 343.3-343.9:01-09 och därefter 343.04. 
02632 Enskilda och samlade lagar från tilläggstabell under 342-347.  
 
Skatterätt Sverige finns som byggt nummer. 

 

3. Svensk lagstiftning om miljöskydd 
344.485046 
344.046 Miljöskyddslagstiftning 
 
344 arbetsrätt, socialrätt mm 
344.3-344.9 särskilda jurisdiktioner och geografiska områden. 
Välj. Sverige 485 från tabell 2 
Lägg till ämnesområde 345.3-344.9:01-09 
Lägg till 344.046 Miljöskydd 
 

4. Finsk straffrätt 
345.4897 
 
345 Straffrätt 
345.3-345.9 Särskilda jurisdiktioner och geografiska områden 
Välj Finland, 4897 från tabell  2. 
 

5. Svensk lagstiftning om brottsutredningar 
345.485052 
 
345 Straffrätt 
345.3-345.9 Särskilda jurisdiktioner och geografiska områden 
Välj Sverige, 485 från tabell 2. 
Lägg till ämnesområde 345.3-344.9:01-09 
Lägg till 345,052 Brottsutredning och brottsbekämpning 
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6. Europarätt – lagstiftning inom EU 
341.2422 
 
341-2422 hittar man via indexet: EU – folkrätt 
 

7. Bolagsrätt i EU 
346.24066 
 
346.066 Bolag –juridik 
346.2 Regionala mellanstatliga organisationer. Här finns anvisningar om att lägga till 
t.ex. EU-rätt och det är här man startar nummerbyggnationshjälpen. 
Välj Europa med 4 från tabell 2. 
Lägg till 346.2:01-09 Ämnen inom civilrätt 
Lägg till 346.066 Bolag 
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